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nos move 
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  Fundação SM { } 

Contribuir	para	o	
desenvolvimento	integral	
das	pessoas	por	meio	da	

Educação	



FAZ SENTIDO 



>	O	que	eu	vivi	foi	bom?	
	
>	Devo	repe=r	o	que	eu	vivi	atualmente?	
	
>	Eu	estaria	sa=sfeito	no	futuro	conduzindo	
minha	vida	da	maneira	que	conduzi	até	aqui?	
	
(Método	McLean)	

  Provocando a reflexão 



Da	dependência	
infan=l	para	a	
autossuficiência	

adulta.	



MAS	QUEM	SÃO		
OS	ADOLESCENTES?	



















Entendendo	um	pouco	mais	a	adolescência	



Nascer	para	o	mundo	



Fundamental	II:	ciclo	da	adolescência	

>	Fase	repleta	de	ricas	oportunidades	para	o	
desenvolvimento.	
>	“Aborrescente”	=	criação	social	
>	Idade	da	oportunidade	
>	Conectar	a	educação	formal	aos	desafios	do	
desenvolvimento	e	temas	relevantes.	



E	A	ESCOLA																														
DO	ADOLESCENTE?	



  Aprovação – Anos finais { } 
>	Censo	Escolar	da	Educação	Básica	2017	

>	 	 Apenas	 cinco	 estados	
possuem	 algum	 município	
com	 taxas	 de	 distorção	
idade-série	 inferior	 a	 5%	
nos	anos	finais.		
	



  Fluxo escolar { } 
>	Censo	Escolar	da	Educação	Básica	2017/Inep	

>	O	9º	ano	do	
ensino	
fundamental	
tem	a	terceira	
maior	taxa	de	
evasão,	7,7%.	



  IDEB 2015 { } 
>	Fonte:	Apresentação	do	Ministro/INEP	



  IDEB 2015 { } 
>	Fonte:	Apresentação	do	Ministro/INEP	



  IDEB 2015 { } 
>	Fonte:	INEP	



  Taxa de aprovação { } 
>	Fonte:	INEP	



DÁ	PARA	CONTINUAR	
	COM	A	MESMA	ESCOLA?	



Século	
XX	



Século	
XXI	



A	mesma	sala	de	aula	=	a	mesma	concepção	



Desigualdades	
>	 O	 Brasil	 naturalizou	 desigualdades	 educacionais	
em	relação	ao	acesso	à	escola,	à	permanência	dos	
estudantes	e	ao	seu	aprendizado.		

>	Conhecemos	as	enormes	desigualdades	entre	os	
grupos	 de	 estudantes	 definidos	 por	 raça,	 sexo	 e	
condição	socioeconômica	de	suas	famílias.		

>	 Diante	 desse	 quadro,	 as	 decisões	 curriculares	 e	
didá=cas	 nunca	 são	 neutras	 e	 trazem	 diferentes	
visões	e	concepções	do	mundo.	



Transição	entre	as	duas	fases	do	EF	
1.	Garan=r	percurso	conlnuo	de	aprendizagens	entre	as	duas	fases	do	
ensino	fundamental,	uma	maior	integração	entre	elas.		
	
2.	 Essa	 transição	 se	 caracteriza	 por	 mudanças	 pedagógicas	 na	
estrutura	 educacional,	 decorrentes	 principalmente	 da	 diferenciação	
dos	componentes	curriculares.		
	
3.	Parecer	CNE/CEB	nº	11/2010,	“os	alunos,	ao	mudarem	do	professor	
generalista	 dos	 anos	 iniciais	 para	 os	 professores	 especialistas	 dos	
diferentes	 componentes	 curriculares,	 costumam	 se	 ressen=r	 diante	
das	muitas	exigências	que	têm	de	atender,	feitas	pelo	grande	número	
de	docentes	dos	anos	finais”	(BRASIL,	2010).		



Transição	entre	o	5º	e	6º	anos	

>	 Realizar	 as	 necessárias	 adaptações	 e	
ar=culações,	tanto	no	5º	quanto	no	6º	ano,	para	
apoiar	 os	 alunos	 nesse	 processo	 de	 transição,	
pode	 ev i tar	 ruptura	 no	 processo	 de	
aprendizagem,	 garan=ndo-lhes	 maiores	
condições	de	sucesso.		
(Diretrizes	Curriculares	Nacionais/2010)	



Transição	entre	o	5º	e	6º	anos	
>	 Os	 adolescentes	 se	 deparam	 com	 desafios	 de	
maior	 complexidade,	 sobretudo	 devido	 à	
necessidade	 de	 se	 apropriarem	 das	 diferentes	
lógicas	 de	 organização	 dos	 conhecimentos	
relacionados	às	áreas.		
	
>	 É	 importante	 fortalecer	 a	 autonomia	 desses	
adolescentes,	 oferecendo-lhes	 condições	 e	
ferramentas	 para	 acessar	 e	 interagir	 cri=camente	
com	 diferentes	 conhecimentos	 e	 fontes	 de	
informação.		



Educação	Integral	e	o	EF	II	que	faz	sen=do	

>	 Formação	 e	 	 desenvolvimento	 humano	 global,	 o	 que	 implica	
compreender	 a	 complexidade	 e	 a	 não	 linearidade	 desse	
desenvolvimento,	rompendo	com	visões	reducionistas	que	privilegiam	
ou	a	dimensão	intelectual	(cogni=va)	ou	a	dimensão	afe=va.		
	
>	 Visão	 plural,	 singular	 e	 integral	 do	 adolescente	 e	 do	 jovem	 –	
considerando-os	 como	 sujeitos	 de	 aprendizagem.	 Promoção	 de	 uma	
educação	 voltada	 ao	 seu	 acolhimento,	 reconhecimento	 e	
desenvolvimento	pleno,	nas	suas	singularidades	e	diversidades.		
	
>	A	escola,	como	espaço	de	aprendizagem	e	de	democracia	inclusiva,	
deve	se	fortalecer	na	prá=ca	da	não	discriminação,	não	preconceito	e	
respeito	às	diferenças	e	diversidades.		



BNCC	
	

A	educação	tem	um	compromisso	com	a	
formação	e	o	desenvolvimento	humano	global,	
em	suas	dimensões	intelectual,	usica,	afe=va,	

social,	é=ca,	moral	e	simbólica.		



Fundamental	II	e	seus	sujeitos	
Uma	faixa	etária	que	corresponde	à	transição	entre	infância	e	
adolescência,	marcada	por	intensas	mudanças	decorrentes	de	
transformações	biológicas,	psicológicas,	sociais	e	emocionais.		
	
Nesse	 período	 de	 vida,	 ampliam-se	 os	 vínculos	 sociais	 e	 os	
laços	afe=vos,	as	possibilidades	intelectuais	e	a	capacidade	de	
raciocínios	 mais	 abstratos.	 Os	 estudantes	 tornam-se	 mais	
capazes	de	ver	e	avaliar	os	fatos	pelo	ponto	de	vista	do	outro,	
exercendo	 a	 capacidade	 de	 descentração,	 “importante	 na	
construção	da	autonomia	e	na	aquisição	de	valores	morais	e	
é=cos”	(Diretrizes/CNE/2010).	



Comportamentos	
>	 Compreensão	 do	 adolescente	 como	 sujeito	 em	
desenvolvimento,	 com	 singularidades	 e	 formações	
iden=tárias	 e	 culturais	 próprias,	 que	 demandam	 prá=cas	
escolares	 diferenciadas,	 capazes	 de	 contemplar	 suas	
necessidades	e	diferentes	modos	de	inserção	social.		
	
>	 Nessa	 fase,	 observa-se	 forte	 adesão	 aos	 padrões	 de	
comportamento	 dos	 jovens	 da	 mesma	 idade,	 o	 que	 é	
evidenciado	pela	forma	de	se	ves=r	e	também	pela	linguagem	
u=lizada	 por	 eles.	 Isso	 requer	 dos	 educadores	 maior	
disposição	 para	 entender	 e	 dialogar	 com	 as	 formas	 próprias	
de	 expressão	 das	 culturas	 juvenis,	 cujos	 traços	 são	 mais	
visíveis,	 sobretudo,	 nas	 áreas	 urbanas	 mais	 densamente	
povoadas	(Diretrizes/CNE/	2010)	



Educação	Integral	

>	 O	 compromisso	 da	 escola	 é	 propiciar	 uma	
formação	integral,	balizada	pelos	direitos	humanos	
e	princípios	democrá=cos.		
	
>	 Desnaturalizar	 qualquer	 forma	 de	 violência	 nas	
sociedades	 contemporâneas,	 incluindo	 a	 violência	
simbólica	 de	 grupos	 sociais	 que	 impõem	 normas,	
valores	 e	 conhecimentos	 =dos	 como	 universais	 e	
que	 não	 estabelecem	 diálogo	 entre	 as	 diferentes	
culturas	presentes	na	comunidade	e	na	escola.		



Reconhecer	os	sujeitos	
>	 A	 escola	 precisa	 dialogar	 com	 a	 diversidade	 de	
formação	 e	 vivências	 para	 enfrentar	 com	 sucesso	 os	
desafios	 de	 seus	 propósitos	 educa=vos	 e	 estar	 atenta	 a	
culturas	 dis=ntas,	 não	 uniformes	 nem	 conlnuas	 dos	
estudantes	dessa	etapa.		
	
>	Entender	os	estudantes	como	sujeitos	 com	histórias	e	
saberes	 construídos	 nas	 interações	 com	outras	 pessoas,	
tanto	do	entorno	social	mais	próximo	quanto	do	universo	
da	 cultura	 midiá=ca	 e	 digital;	 fortalecer	 a	 escola	 como	
espaço	 formador	 e	 orientador	 para	 a	 cidadania	
consciente,	crí=ca	e	par=cipa=va.		



Projeto	de	Vida	

>	 No	 Ensino	 Fundamental	 –	 Anos	 Finais,	 a	 escola	 pode	
contribuir	 para	 o	 delineamento	 do	 projeto	 de	 vida	 dos	
estudantes,	ao	estabelecer	uma	ar=culação	não	somente	
com	os	anseios	desses	 jovens	em	relação	ao	seu	 futuro,	
como	também	com	a	con=nuidade	dos	estudos	no	Ensino	
Médio.		
	
>	Esse	processo	de	reflexão	sobre	o	que	cada	jovem	quer	
ser	no	futuro,	e	de	planejamento	de	ações	para	construir	
esse	futuro,	pode	representar	mais	uma	possibilidade	de	
desenvolvimento	pessoal	e	social.	



“Cada pessoa tem direito à 
igualdade, sempre que a 
diferença inferioriza e tem 
direito à diferença toda vez 
que a igualdade 
homogeneíza.“ 
 
Boaventura de Souza 
Santos 
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